
ประกาศโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ก าหนดการการซ้อมใหญ่และเขา้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ส าหรับมหาบัณฑิตโครงการปรญิญาโทส าหรับผู้บริหาร ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) 
 
 เนื่องดว้ยมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนก าหนดการการเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 โครงการโครงการ
ปริญญาโทส าหรบัผู้บริหาร จึงขอปรับเปลี่ยนก าหนดการส าหรับวันฝึกซ้อมใหญ่ และ วันพิธีฯ ดังนี้  
 
ซ้อมใหญร่ะดับมหาวิทยาลัย (ฝกึซ้อมเหมือนวันจริง) 
วัน - เวลา:  วันศกุร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. เปน็ต้นไป  
สถานที่:   ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร. 3) 
  และอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
การแต่งกาย - แต่งกายเหมือนวนัจริง 
มหาบัณฑิตหญงิ  สวมชุดพระราชพิธี เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว สวมกระโปรงสกีรมท่าไม่ยาวกว่าครุย สวมถุงน่องสเีนื้อ รองเท้า

หุ้มส้นหนังสีด า ไม่มีลวดลายและโลหะ 
มหาบัณฑิตชาย   สวมชุดพระราชพิธี โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย คลุมทับด้วยสูทสากลสีกรมท่า ไม่มี

ลวดลาย เนคไทสเีขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวมถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย และรองเท้าหนงัหุม้ส้นสีด า 
ไม่มีลวดลายพื้นไม่ตอกเกือกม้าหรือโลหะ  

สีผมเป็นธรรมชาติเรียบร้อย จัดทรงผมให้รองรับกับหมวกวิทยฐานะ เล็บตัดสั้น ห้ามทาสผีิดธรรมชาติ  
เวลา สถานที ่ กิจกรรม 

08.30 - 09.00 น.  บริเวณรอบคณะ
บริหารธุรกิจ (รอประกาศ
สถานที่แน่นอน) 

ตั้งแถวเพื่อออกเดินไปทีอ่ัฒจันทร์ถ่ายภาพพร้อมกันทั้งคณะ 

09.20 – 09.50 น. (รอประกาศจากคณะฯ) ถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิต มหาบณัฑิตต้องมาให้ตรงเวลา  
(ถ่ายภาพตรงเวลาเพียง 1 รอบ ไม่ถ่ายซ่อม) 

10.00 – 11.00 น. ศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3) 
ห้อง 201 (ใช้ห้องร่วมกบั
ดุษฎีบัณฑิต) 

- ลงทะเบียน รับประทานอาหาร ท าธุระส่วนตัวใหเ้รียบร้อย 
- ตรวจการแต่งกายมหาบัณฑิต ครุย หมวก ผม เล็บ  
- ตรวจสิ่งของต้องห้ามเข้าในอาคารพิธ ี

11.00 น. ศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3) ตั้งขบวนแถวพร้อม เดินลงอาคาร รอใต้ ศร.3 ชั้น 1  
ห้ามถ่ายภาพในแถว 

12.00 น.  
เป็นต้นไป 

อาคารจักรพันธเ์พ็ญศิร ิ - เดินแถวจากคณะสงัคมศาสตร์ออ้มไปแยกคณะศกึษาศาสตร์ ผ่าน รร.
สาธิต แล้วจึงเข้าสู่ใต้ถุนอาคารจักร ผ่านเครือ่งตรวจอาวุธ และต้ังแถว
รอขึ้นอาคาร หา้มถ่ายภาพในแถว 

- ผ่านการตรวจสุขภาพ มีสติกเกอร์ติดที่หน้าอก ห้ามแกะออก 
- เข้าฝึกซ้อมในอาคารจักรพันธ์เพญ็ศิร ิ
- กรอกขอ้มูลในบัตรฝึกซ้อม และถือขึ้นบนเวทีตอนเดินฝกึซ้อม เมื่อลง

จากเวที ส่งคืนกรรมการด้านข้างเวท ี
 
หมายเหตุ น าบัตรประจ าตัวประชาชนของตนเองติดตัวมาทุกครั้งที่มีการฝึกซ้อม 
   ไม่อนุญาตให้น าสิ่งของใด ๆ เข้าห้องพิธี ยกเว้น บัตรประชาชนและธนบัตรเล็กนอ้ย ทรัพย์สินมีค่าอื่นใดให้ฝาก
เพื่อนหรอืญาติ หากไม่มีให้ฝากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ตามความจ าเป็น 

(เล่ือนการถ่ายรูปเป็นวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560) 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 นัดพบ มหาบัณฑิตท่ี ศร. 3 เวลา 10.00 น. 



วันพระราชทานปริญญาบัตร คณะบริหารธุรกิจ 
วัน - เวลา:  วันศกุร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. เปน็ต้นไป  
สถานที่:   ห้องฟ้าใส ชั้น 1 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ  

อัฒจันทร์ถ่ายภาพ ลานหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 
ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร. 3) 

  และอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
การแต่งกาย   
มหาบัณฑิตหญงิ  สวมชุดพระราชพิธี เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว สวมกระโปรงสกีรมท่าไม่ยาวกว่าครุย สวมถุงน่องสเีนื้อ รองเท้า

หุ้มส้นหนังสีด า ไม่มีลวดลายและโลหะ 
มหาบัณฑิตชาย   สวมชุดพระราชพิธี โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย คลุมทับด้วยสูทสากลสีกรมท่า ไม่มี

ลวดลาย เนคไทสเีขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวมถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย และรองเท้าหนงัหุม้ส้นสี
ด า ไม่มีลวดลายพื้นไม่ตอกเกือกม้าหรือโลหะ  

สีผมเป็นธรรมชาติเรียบร้อย จัดทรงผมให้รองรับกับหมวกวิทยฐานะ เล็บตัดสั้น ห้ามทาสีผิดธรรมชาติ 
เวลา สถานที ่ กิจกรรม 

09.30 – 10.30 น. ห้องฟ้าใส  
คณะบรหิารธุรกิจ  

- รับประทานอาหารเช้า รับของที่ระลึกจากโครงการและการแสดงความยินดี
จากสมาคม ศิษย์เก่า และนิสิตปจัจุบัน  

10.30 น.  บริเวณคณะบริหารฯ ตั้งแถวเพื่อออกเดินไปทีอ่ัฒจันทร์ถ่ายภาพพร้อมกัน 

11.00 น. – 11.30 น. ลานหน้าอาคารเทพ
ศาสตร์สถิตย์ 

ถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิตทุกโครงการ ตามล าดับ มหาบัณฑิตต้องมาให้ตรง
เวลา (ถ่ายภาพตรงเวลาเพียง 1 รอบ ไม่ถ่ายซ่อม) 
- เดินทางไปอาคารศูนย์เรียนรวม 3 (ศร. 3) (มีรถสวัสดิการ มก. บริการ) 

13.00 – 14.30 น. ศูนย์เรียนรวม 3  
(ศร.3) 
ห้อง 201 
(ใช้ห้องรว่มกับดุษฎี
บัณฑิต) 

- ลงทะเบียน รับบัตรฝึกซ้อม หากท าหาย ปรับ 500 บาท (คณะกรรมการ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด) 

- รับประทานอาหารกลางวัน ท าธรุะส่วนตัวใหเ้รียบร้อย 
- ตรวจการแต่งกายมหาบัณฑิต ครุย หมวก ผม เล็บ  
- ตรวจสิ่งของต้องห้ามเข้าในอาคารพิธ ี

14.30 น. ศูนย์เรียนรวม 3 (ศร.3) ตั้งขบวนแถวพร้อม เดินลงอาคาร รอใต้ ศร.3 ชั้น 1 (ออกเดิน 15.00 น.) 
15.30 น.  
เป็นต้นไป 

อาคารจักรพันธเ์พ็ญศิร ิ - เดินแถวจากคณะสงัคมศาสตร์ออ้มไปแยกคณะศกึษาศาสตร์ ผ่าน รร.สาธิต 
แล้วจึงเข้าสู่ใต้ถุนอาคารจักรฯ ผา่นเครื่องตรวจอาวธุ และตั้งแถวรอขึ้น
อาคาร 

- ผ่านการตรวจสุขภาพ มีสติกเกอร์ติดที่หน้าอก ห้ามแกะออก 
- เข้าร่วมพิธีในอาคารจักรพันธ์เพญ็ศิร ิ

หมายเหตุ น าบัตรประจ าตัวประชาชนของตนเองติดตัวมาทุกครั้งที่มีการฝึกซ้อม 
   ไม่อนุญาตให้น าสิ่งของใด ๆ เขา้ห้องพิธี ยกเวน้ บัตรประชาชนและธนบัตรจ านวนเงินเลก็น้อย  

  ไม่รับฝากทรัพย์สินมีค่าใด ๆ ทั้งสิ้น  
  กรณีแต่งชุดขาวหรอืเครื่องแบบ ต้องย่ืนค าร้องต่อคณะอนุกรรมการฯ เมื่อได้รับอนุมัติ ขอความร่วมมือก่อนเข้าห้อง 

201 ให้ถอดโลหะทั้งหมดจากเครือ่งแบบออก เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในช่วงการเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะ 
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

 
                 (ผศ.ดร.หฤทัย น าประเสริฐชัย) 

                                                   ประธานกรรมการด าเนินงานโครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร 


